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v/ planteavlskonsulent Gert Olesen



Disposition

Direkte såning af hvede

Direkte såning af raps

Reduceret jordbehandling

Græsukrudt

Pløjning
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1/3 af forsøgene gns. +3,5 hkg for 
direkte såning.

1/3 af forsøgene gns. -8,5 hkg

Direkte såning sammenlignet med pløjning/såning
Primært 1. års hvede



Virkelighedens verden

 Der høstes både tidligt og sent på dagen.

 Krav om max kapacitet på mejetærsker.

 Kuperet terræn og 35-40 fods skæreborde er en udfordring!

 Sten?
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Primo september.
JB 5.
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Ultimo september
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Medio oktober. Skulperester hæmmer spiring



Konklusion

 En harvning på sned havde givet en jævnere mark og mere 
ensartet sådybde.

 Forsøg viser, at det koster 6-7 pct. i udbyttetab, hvis alle kerner 
sås i 6 cm i forhold til 4 cm.

 Opblanding af halm og skulperester ved harvning, havde 
desuden givet mere ensartet fremspiring.

 Måske 2-3 hkg pr. ha for en harvning.
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Forsøg med tandskærssåning af hvede med og uden forudgående 
harvning på JB 8-9 (svær lerjord) 2016
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Harvning 2. oktober, såning 5. oktober.

Led Forsøgsbehandling

1 Ingen harvning

2 1 x harvning

A Såning med 2,5 cm tandskær

B Såning med 10 cm tandskær

C Såning med 14 cm tandskær
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3-4 cm dybde 
med 16 km/t
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Striglet

Striglet + 1 x harvning
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November, med harvning
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Maj. Eksempel på ”hul” i parcel uden harvning



Konklusion

 Èn harvning: +5 hkg!

 En harvning mere 2-3 uger før såning havde givet betydelig 
bedre omsætning af halm og mere muld.

 Etablerings- og dyrkningssikkerhed skal prioriteres.
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Jordbehandlingsdybde ved etablering af raps med Horsch Focus TD

Jordbearbejdningsdybde
Udbytte kg/ha standardkvalitet

10 cm
4120

20 cm
4120

30 cm
4193

Lsd: ns
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Udbytte, gennemsnit af seks forsøg i perioden 2012-2016.
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30 cm

10 cm



 Ej sikkert merudbytte ved at bearbejde dybere end 10 cm.

 Dog har et forsøg givet merudbytte ved at øge til 20 cm dybde 
(265 kg/ha).

 Undgå at trække knolde op på lerjord.

 Under ekstremt tørre forhold (efterår 2012), er det nødvendigt 
at bearbejde dybere (15-20 cm) for at trække fugtig jord op i 
spiringszonen.

 Halmhåndtering skal være i orden. 1-2 harvninger før sån.

 Ved store halmmængder (2015) er det en fordel at fjerne den.

19

Konklusioner på Focus TD såning
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Oktober 2017. Forfrugt vi.byg, halm fjernet, harvet og sået med Horsch Pronto.
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Efterår 2017. Stubharvet 10 cm, sået med Horsch Pronto



25 Efterår 2017. Pløjet, sået med Väderstad Rapid



Rug efter hvede JB 3



Væselhale



Hvede efter hvede RJ i ca. 5 år. Rajgræs
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Væselhale i vårbyg i juli.



Multiresistent rajgræs.
Kun Kerb og glyphosat virker!!!







Eksempel på drift med meget vintersæd

Sædskifte:
Raps U pløjning
Hvede U pløjning
Hvede M pløjning (MFO-efterafgrøde)
Vårbyg U pløjning
Hvede U pløjning
Vinterbyg M pløjning



Eksempel på drift med frøgræs

Sædskifte:
Raps U pløjning
Hvede U pløjning
Vårbyg U pløjning
Vårbyg m. udlæg M/U pløjning
Rødsvingel
Rødsvingel (efterafgrøde)
Vårbyg M pløjning
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Oktober 2017. Efter høst af konservesærter!
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Strategien for jordbehandling tilpasses:

 Sædskifte

 Græsukrudtstryk

 Halmhåndtering

 Jordtype



Fremtidens jordbehandling:

 Så lidt som muligt…

 …men så meget som nødvendigt!


